
 

 
ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

เรื่อง รายช่ือเด็กและเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ทุนระยะยาว (Junior Science Talent Project: JSTP) รุ่นที่ ๒๓  

และผู้ได้รับทุนต่อเนื่องในระดับชั้นถัดไป ประจำปี ๒๕๖๔ 
   

                   ตามท่ีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project: JSTP) โดยมี
เป้าหมายเพ่ือค้นหาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาให้การส่งเสริม
และสนับสนุน ด้วยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายตามความถนัดและความสนใจของแต่ละคน เพ่ือปลูกฝังให้
เด็กและเยาวชนสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเข้าใจถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อ
ความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติและมนุษยชาติ ตลอดจนมีความเข้าใจและใฝ่รักวิชาชีพนักวิทยาศาสตร์ นัก
เทคโนโลยี และนักวิจัย รวมถึงการเพ่ิมจำนวนนักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี และนักวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ในอนาคตต่อไป นั้น 
          บัดนี้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ได้ดำเนินการคัดเลือกเด็กและ
เยาวชนที่จะได้รับการสนับสนุนให้ได้รับทุนการศึกษาและวิจัย ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจนถึงปริญญาเอกจาก
สถาบันการศึกษาภายในประเทศ ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ทุนระยะยาว รุ่นที่ ๒๓ จำนวน ๑๐ คน และลำดับสำรอง ๗ คน รวมถึงผู้
ที่ประสงค์รับทุนต่อเนื่องในระดับชั้นถัดไป จำนวน ๑๖ คน ประจำปี ๒๕๖๔ ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้ 

                    ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่        กันยายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศนี้ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีผลใช้บังคับได้ 

          ประกาศ ณ วันที่        กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

                        (นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล) 
                         ผู้อำนวยการ 
                      สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 

๓

๓



 

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
เรื่อง รายช่ือเด็กและเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ทุนระยะยาว (Junior Science Talent Project: JSTP) รุ่นที่ ๒๓ 
และผู้ได้รับทุนต่อเนื่องในระดับชั้นถัดไป ประจำปี ๒๕๖๔ 

 
๑. ทุนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน  
    (Junior Science Talent Project: JSTP) : ทุนระยะยาว รุ่นที่ ๒๓  

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล สถาบันการศึกษา ระดับชั้น/สาขา 
๑ เด็กชายกฤตธี สุกเสกสรรค์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.ต้น 
๒ นายญาณรัก ถาวรรุ่งกิจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ม.ต้น 
๓ นางสาวพอใจ รางศร ี โรงเรียนวารีเชียงใหม ่ ม.ต้น 
๔ นายธนวัต ปาลกะวงศ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ม.ปลาย/คณติศาสตร ์
๕ นางสาวพิมพช์นก ภู่ทอง  โรงเรียนยุพราชวทิยาลัย ม.ปลาย/วิทยาศาสตร์การแพทย ์

๖ นายมฮูัมมัดดานิยา สุดวไิล จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ม.ปลาย/ฟิสิกส ์

๗ นายพัทธนนัท์ นุ่มผ่อง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ม.ปลาย/คอมพิวเตอร ์

๘ นางสาวญาณิศา จนัทร์ฝาย มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ม.ปลาย/ชีววิทยา-เกษตร 

๙ นางสาวณภัทร อุไรสมสุรัต ิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ม.ปลาย/วิศวกรรมศาสตร ์

๑๐ นางสาวมณีรัตน์ หงอสกุล สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบงั 

ม.ปลาย/เคม ี

หมายเหตุ : ระดับม. ต้น ไม่มีการแยกรายสาขา 
 

    ๑.๑ รายช่ือลำดับสำรอง  

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล สถาบันการศึกษา ระดับชั้น/สาขา 
๑ นายพลภัทร เลี่ยมตระกูล

พานชิ 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
พิษณุโลก 

ม.ปลาย/ชีววิทยา-เกษตร 

๒ นายเดชาธร เทวะผลิน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ม.ปลาย/วิศวกรรมศาสตร ์

๓ นายปุณณวิช ธุวจิตต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ม.ปลาย/วิศวกรรมศาสตร ์

๔ นางสาวนันทิกานต์ มาระมิ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ม.ปลาย/เคม ี

๕ นายชัยวัฒน์ คำมา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ม.ปลาย/วิทยาศาสตร์การแพทย ์

๖ นายพีรพล สิงหา มหาวิทยาลยัพะเยา ม.ปลาย/ฟิสิกส ์

๗ นายวชิยุตม์ เกิดไชย สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบงั 

ม.ปลาย/คอมพิวเตอร ์

 
             ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนจะต้องส่งแบบตอบรับการรับทุนฯ ให้แก่โครงการ JSTP  สำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภายในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔  ผู้ที่ไม่ส่งแบบตอบรับภายใน



 

กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ และสำนักงานฯ จะคัดเลือกผู้ที่อยู่ในรายชื่อสำรองตามสาขาและตามลำดับขึ้นมาเพ่ือ
เป็นผู้รับทุนต่อไป 
  
๒. ทุนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน  
    (Junior Science Talent Project: JSTP) : ทุนต่อเนื่องในระดับช้ันถัดไป  
 
ลำดับ ชื่อ-สกุล รุ่น มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความประสงค์รับทุนศึกษาต่อ 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 

๑ นายธีรภัทร์ อิฐโสภณพนัธ์ ๑๗ ปริญญาเอก สถาบนัวิทยสิริเมธ ี
๒ นายพชิญ์ธวิศ สรรพโรจน์พัฒนา ๑๘ ปริญญาโท มหาวิทยาลยัมหิดล 
๓ นางสาวสิริพร ปิยะพนัธ์ ๑๘ ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
๔ นายศิริสัก เดชะวรานนท์ ๑๙ ปริญญาตร ี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
๕ นายสิริวฒุิ ศิริพรหมสมบัติ ๑๙ ปริญญาตร ี มหาวิทยาลยัมหิดล 

๖ นายภูริภัทร ศรีพระคุณ ๑๙ ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
๗ นายรักษิต ศรีสำราญ ๒๐ ปริญญาตร ี มหาวิทยาลยัมหิดล 
๘ นายพฒุิเมธ เลขะกุล พรหมอินทร์ ๒๐ ปริญญาตร ี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
๙ นางสาวชาติญา อาจชน ๒๑ ปริญญาตร ี มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี

พระจอมเกล้าธนบุร ี

๑๐ นายทักษ์ดนัย ศิริสมบัต ิ ๒๑ ปริญญาตร ี มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

๑๑ นายณัฐวี วิวัฒน์ธนกุล ๒๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั 
๑๒ นายปิตุภูมิ ชัยเจริญวรรณ ๒๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
๑๓ นายสรวิศ ก่อกิจกุศล ๒๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
๑๔ นายธนากร ทรัพย์กมล ๒๒ ปริญญาตร ี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
๑๕ นายวรันธร จันทร์สวา่ง ๒๒ ปริญญาตร ี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
๑๖ นางสาววิรัญญา ปิน่สกุล ๒๒ ปริญญาตร ี มหาวิทยาลยัมหิดล 

 
 

๒ 


